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Charakterystyka zawodu 

      

 
    Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w za-

kresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, 
ochrony przed hałasem i promieniowaniem.  

      

 

      Jego zadaniem jest m.in: 

      - monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie  

        i glebie, 

      - określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 

      - klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów, 

      - sporządzenie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do  po- 

        wietrza, wód i ziemi, 
 



Powietrze atmosferyczne 
Powietrze atmosferyczne jest miesza- 

niną gazów otaczających Ziemię.  

 

Głównym źródłem zanieczyszczeń 

powietrza są przede wszystkim prze- 

mysł oraz transport. 

  

Zanieczyszczenia można podzielić na: 

• gazowe 

• pyłowe. 

Mogą być one przyczyną m.in..: 

• kwaśnych deszczy 

• smogu 

• dziury ozonowej.  



 

 

W zakresie zadań dotyczących ochrony  

powietrza atmosferycznego uczeń powinien: 

 
 

• rozpoznawać źródła zanieczyszczeń powietrza; 

• określać rodzaj i stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosfe-
rycznego; 

• dobierać metody ochrony powietrza atmosferycznego przed zanie-
czyszczeniami; 

• planować działania związane z ograniczeniem emisji zanieczy-
szczeń  do atmosfery; 

• określać wpływ hałasu na organizm człowieka i środowisko 
przyrodnicze; 

• dobierać metody i środki ochrony przed hałasem; 

• podejmować działania związane z ograniczaniem hałasu i drgań  

     w środowisku. 



 

  



Woda 
Woda jest związkiem chemicznym  

najczęściej występującym na kuli  

ziemskiej. Niestety tylko 0,6% zaso- 

bów wodnych świata stanowią wody  

słodkie, mogące stanowić źródło  

wody pitnej. 

Wody te można podzielić na: 

• powierzchniowe (rzeki, jeziora) 

• podziemne. 

 

Zarówno wody powierzchniowe, jak 

 i podziemne często są zanieczy- 

szczone ściekami. 

 



W zakresie zadań dotyczących ochrony wód uczeń 

powinien: 

  
• rozpoznawać źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i pod-

ziemnych; 

• dobierać metody uzdatniania wody; 

• planować proces uzdatniania wody w zależności od jej składu chemiczne-
go; 

• dobierać urządzenia do uzdatniania wody przeznaczonej do określonych 
celów; 

• klasyfikować ścieki według określonych kryteriów; 

• analizować procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków miejskich  

     i przemysłowych; 

• dobierać urządzenia do oczyszczania różnego rodzaju ścieków; 

• prowadzić prace związane z oczyszczaniem ścieków miejskich i prze-
mysłowych; 

• rozpoznawać rodzaje i elementy przydomowej oczyszczalni ścieków; 

• kierować pracami związanymi z budową i eksploatacją przydomowych 
oczyszczalni ścieków; 

• prowadzić prace związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych; 

• korzystać z dokumentacji projektowych sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. 



 



Gleba 
Gleba jest warstwą litosfery, która  

powstała ze skały macierzystej pod  

wpływem czynników glebotwórczych 

(organizmów żywych, klimatu i wody).  

 

 

Człowiek często przyczynia się do de- 

gradacji gleb poprzez: 

• wycinki lasów 

• nadmierną intensyfikację produkcji 

rolnej, 

• emisję zanieczyszczeń pyłowych           

i gazowych (przemysł, transport), 

• eksploatację kopalin, 

• składowanie odpadów.  

 

 

 

 

 

 



W zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami 

oraz prac dotyczących ochrony gleb uczeń powinien: 

• klasyfikować odpady według określonych kryteriów; 

• określać warunki i metody unieszkodliwiania odpadów; 

• przestrzegać zasad składowania i magazynowania odpadów; 

• znać zasady sortowania odpadów komunalnych; 

• dobierać sposoby zagospodarowania odpadów; 

• dobierać metody unieszkodliwiania odpadów; 

• nadzorować prace związane z eksploatacją składowiska odpadów; 

• prowadzić prace związane z kompostowaniem odpadów; 

• planować prace związane ze spalaniem odpadów komunalnych oraz eksploa-
tacją spalarni; 

• prowadzić prace związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych; 

• dobierać metody unieszkodliwiania odpadów przemysłowych; 

• organizować prace związane z przeróbką osadów ściekowych i eksploatacją 
urządzeń; 

• rozpoznawać źródła zanieczyszczenia gleb; 

• dobierać metody ochrony gleb przed degradacją i dewastacją; 

• organizować prace związane z rekultywacją gleb. 

 



  

  



 
 

Technik ochrony środowiska może być 

zatrudniony w: 

      

 

 

 

- ośrodkach badań i kontroli środowiska, 

- terenowych organach administracji państwowej w zakresie  ochrony 

  środowiska, 

- stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 

- działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, 

- miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, 

- stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, 

- zakładach unieszkodliwiania odpadów, 

- pracowniach ochrony środowiska biur projektowych, 

- instytutach naukowo-badawczych, 

- ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną 

   środowiska, 

- prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych np.: wytwórniach  

   i hurtowniach materiałów budowlanych. 

 



„Nasza Ziemia w naszych rękach” 



Dołącz do nas ! 

 

 

 

 

 

Czekamy na Ciebie ! 



 

Dziękuję za uwagę 

Masz pytanie napisz: 
 
j.depta_ladak@zsbirr.internetdsl.pl 


